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ما قبل رحيل �أوباما
وما بعده...
ماذا �سيح�صل للعراق؟
 مصطفى حكمت العراقي
يشكل العراق هدفا ً ومركزا ً رئيسيا ً تتخذه واشنطن لجهة
تمديد نفوذها في عمق جغرافي مه ّم وموقع جيوسياسي
ف��ري��د ،إذ تلتقي فيه األض ��داد م��ن ط�ه��ران وال��ري��اض الى
دم�ش��ق وأن �ق��رة ،كما يشكل فيه إقليم ك��ردس�ت��ان موقعا ً
لتنفيذ خطط من تل ابيب وواشنطن وغيرها من العوامل
ال�ت��ي تجعل ال �ع��راق ب��ؤرة ج��ذب ال �خ��ارج لتنفيذه خططه
ف��ي ب�غ��داد وجعلها منطلقا ً لتحقيق مشاريع ف��ي الشرق
االوس��ط بر ّمته؛ لذلك نجد حجم التكالب على العراق من
ج�ه��ة ،وااله �ت �م��ام ب��ه م��ن جهة أخ ��رى .وه��ات��ان الحالتان
المتناقضتان اجتمعتا ف��ي س�ي��اس��ة ال��والي��ات المتحدة
المتبعة م��ع ال �ع��راق ،فسمحت واشنطن ب��والدة «داع��ش»
ودخوله العراق واحتالل محافظات ع��دة بعد أن اوعزت
ال��ى ال �ق��ادة العسكريين المرتبطين ب�ه��ا ب�ت��رك المعارك
واسقاط الجيش العراقي ،للسماح بتمكن داعش لتحقيق
أهدافه في العراق عن طريقه .وهو ما كشفته العديد من
التقارير االستخبارية والصحافية ،وكان الهدف االسمى
من هذه الخطوة هو التوجه نحو عودة االحتالل االميركي
ل�ب�غ��داد تحت ذري�ع��ة حماية ال �ع��راق ،وه��و م��ا حصل بعد
ذلك .فتوالت عودة الطائرات الحاملة جنودا اميركيين الى
االنبار ،ومن ثم المساهمة بتحرير الموصل لغرض فرض
إرادة واش�ن�ط��ن السياسية ب�ع��د ت�ح��ري��ر ك��ام��ل األراض ��ي
العراقية .وه��و ما يندرج بشكل أوس��ع لتحقيق مشروع
نائب الرئيس االميركي جو بايدن المعلن منذ بداية والية
أوباما االولى لتقسيم العراق الى ثالث دويالت طائفية؛ ما
يعني حكما ً التوجه نحو تطبيق مشروع الشرق االوسط
الجديد الذي ستكون نقطة شروعه في بغداد ،اال أنّ هذه
النيات قد اصطدمت ب��إرادة شعبية عراقية مدعومة من
ح�ل�ف��اء أوف �ي��اء ك��إي��ران ودم �ش��ق وح ��زب ال�ل��ه ح�ت��ى وقف
المشروع المعادي للعراق ولكامل محور الممانعة في
المنطقة ال��ذي تشكل ب�غ��داد رئته وال�ت��ي م��ن غير الممكن
للحلف أن يسير قدما ً في مقاومة المشاريع المشبوهة في
المنطقة من دون بغداد .ولذلك كان إلدارة اوباما القرار
بالتوجه إلنهاء ملف «داع��ش» في العراق قبل نهاية والية
أوباما الحالية في نهاية هذا العام ،لذلك تعدّدت اإلعالنات
االم �ي��رك �ي��ة ع��ن م�ق�ت��ل ق ��ادة داع ��ش ف��ي ال��ع��راق ،وتوالت
زيارات مسؤولي واشنطن الى بغداد مجدّدين فيها دعمهم
العراق على المستوى العسكري أوالً ومن ثم االقتصادي
الصعب وص��والً ال��ى المستوى السياسي ال��ذي يم ّر فيه
العراق بأصعب أحواله .فال برلمان ُيعقد وال حكومة تعمل
والجميع دخل في دوام��ة اإلصالحات التي أدخلت البالد
ف��ي نفق مظلم جعل المواطن يدخل م�ق��ا ّر حكومية بغية
التعبير عن غضبه ورفضه الواقع المزري المتمثل بضعف
ادارة رئيس الوزراء لعمل الحكومة.
وكذلك الحال مع رئيسي البرلمان والجمهورية ،ولكن
ضعف ه��ؤالء ك��ان مريحا ً وم�ف��رح�ا ً إلدارة اوب��ام��ا لجهة
وجود حلفاء لها في العراق ينفذون أوام��ر بايدن وكيري
ويتخذون من طريق واشنطن منهجا ً لتحقيق ما يحلمون
به ،لذلك نجد إدارة اوباما تص ّرح جهارا ً نهارا ً بمنع سقوط
هؤالء القادة الذين رفضهم الشعب ،أل ّنها تعلم انّ القادم لن
يكون مطيعا ً كهؤالء ،فجاء بايدن وكيري وكارتر والعديد
من مسؤولي ادارة أوباما لإلفصاح عن ه��ذا الدعم ،بعد
ان كان سقوطهم حتميا ً في االي��ام الماضية بالنظر لتولد
كتلة برلمانية كبيرة اتخذت من إسقاط الرئاسات الثالث
ه��دف �ا ً ل �ه��ا ،وس���ارت ف��ي ه��ذا ال �ه��دف وه��ي اآلن تخوض
معركة قانونية في هذا األم��ر .أما الواليات المتحدة فهي
تدافع عن وليدها الشرعي في العراق والمتمثل بالعملية
السياسية الهزيلة التي ت��ول��دت بعد االح�ت�لال االميركي
للعراق ،وتدفع للحفاظ على مكتسباتها في هذه العملية
لتحقيق أه��داف سياسية ألوباما وحزبه قبل االنتخابات
الرئاسية المقبلة لجهة القول إنّ طائرات تحالف واشنطن
هي َمن حمت بغداد من السقوط بيد «داعش» ،لذلك تل ُّهف
صدور فريق اوباما العسكري إلنهاء ورقة داعش لحسم
ال��رئ��اس��ة المقبلة ل �ح��زب أوب��ام��ا ،أم��ا ال�ف��ري��ق السياسي
ف�ي�ج�ه��د ف��ي م �ن��ع س �ق��وط ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة المضمون
والؤه ��ا ل��واش�ن�ط��ن وع ��دم ال �خ��وض ف��ي م�غ��ام��رة السماح
بتشكيل حكومة جديدة غير معلوم والؤها ومدى تبعيتها
لواشنطن ،فكانت آخر ال��زي��ارات الداعمة لفريق العبادي
السياسي هي زيارة نائب وزير الخارجية األميركي توم
شانون الذي ناقش خالل زيارته العراق يومي  9 - 8أيار
مسألة مكافحة تنظيم «داع��ش» ،وأك��د على دعم واشنطن
لحكومة رئ�ي��س ال� ��وزراء ال �ع��راق��ي ح�ي��در ال �ع �ب��ادي ،وقد
التقى شانون في بغداد وزير الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري والممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في
العراق يان كوبيتش ،ووفقا ً ل��وزارة الخارجية األميركية
فإنّ الزيارة التي أداها الدبلوماسي األميركي كانت تهدف
إلى دعم حكومة حيدر العبادي التي ال تستطيع الحصول
على ما يكفي من األصوات في البرلمان من أجل الموافقة
على برنامجها اإلص�لاح��ي ال��ذي يشمل إج��راء تغييرات
في مجلس ال��وزراء ال تقوم على المحاصصة الطائفية أو
السياسية.
ف��ي ال�م�ج�م��ل ،ف ��إنّ ال �ع��راق م��ع ن�ه��اي��ة والي ��ة أوب��ام��ا قد
يشهد نهاية لملف داع ��ش» ،م��ا سيعزز س�ط��وة العبادي
على السلطة في الفترة القليلة المقبلة ،والتي قد تتغيّر
لجهة التعزيز او الضعف مع وصول الرئيس الجديد لسدة
الحكم ف��ي البيت االب �ي��ض ،بالنظر لمدى تفاعل الرئيس
الجديد مع الفوضى السياسية العارمة في العراق؛ لذلك
ف��إنّ ال�ع��راق سيبقى في ال��رك��ود السياسي الحالي لحين
رحيل اوباما وحتى ما بعده لفترة نصف عام او عام على
األكثر ،ألنّ الرئيس الجديد سيقضي هذه المدة في ترتيب
البيت الداخلي لحكمه ،خصوصا ً إنْ كان القادم من الحزب
الجمهوري ،وهو ما سيؤخر التفاعل مع ملفات المنطقة
اي احتمال
بشكل ع��ام وسيجعلها عرضة للتغيير نحو ّ
مقبل.

السنة الثامنة  /اجلمعة  13 /أيار  / 2016العــدد 2076
Eighth year / Friday / 13 May 2016 / Issue No. 2076

كوالي�س
خفايا

خان طومان وبوابة تغ ّير المعادالت
 حسين مرتضى
بالرغم من التوافق الدولي على الهدنة في حلب
ال �ت��ي ن��زف��ت ك �ث �ي��را ً ج���راء م �م��ارس��ات المجموعات
اإلرهابية ،لم تنعم المدينة بالهدنة ،حيث لم يشفع
لها جرحها ال�ن��ازف ،ف��اإلره��اب على أن��واع��ه ما زال
أي هدنة أو قتلها في حلب،
صاحب المبادرة في خرق ّ
فبعد ك ّل اتفاق يلوح فوق المدينة ،تلجأ الدول الداعمة
بزج مقاتلين جدد وأسلحة متطورة عبر
للمسلحين
ّ
األراضي التركية.
ه��ذه ال�م��رة ك��ان ال�ج��رم موصوفا ً وواض �ح �ا ً حيث
ه��اج��م جيش الفتح بهيكليته ال�ج��دي��دة منطقة خان
ط��وم��ان ف��ي ري��ف ح�ل��ب ال�ج�ن��وب��ي .ه��ذه التطورات
ت�ج�ع��ل األي� ��ام ال�م�ق�ب�ل��ة ت �ب��دو أك �ث��ر س�خ��ون��ة بالرغم
م��ن ال �ه��دوء النسبي ف��ي ه��ذه األي���ام ،وك ��أنّ الريف
ال �ج �ن��وب��ي أص �ب��ح م� �ح ��ورا ً ل �ل �ص��راع ال ��دول ��ي ،بعد
ال� �ت� �ق� �دّم ال �ك �ب �ي��ر ال�� ��ذي ح �ق �ق��ه ال��ج��ي��ش ال� �س ��وري
وحلفاؤه ،وهدّد مصالح الدول الداعمة للمجموعات
ال �م �س �ل �ح��ة ،وه� ��ذا م��ا الح �ظ �ن��اه م��ن ت�ل�ع�ث��م اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة بعد خ��رق المسلحين للهدنة والهجوم
في خ��ان طومان ،بعد تعهدها بالهدنة ام��ام الجانب
الروسي.
مدينة حلب ،والتي عانت من الصواريخ ،فالنار
أتت على االطفال والمدنيين ،قتلت من قتلت وأدمت
ق �ل��وب األه��ال��ي ع �ل��ى اوالده � ��م ت �ح��ت األن� �ق ��اض ،لم

ي�ش�ف��ع ل�ه��ا ك� � ّل ذل ��ك ،لتشكل خ ��ان ط��وم��ان الحجر
الذي ُكسرت عليه الهدنة ،وأطلق هذا الخرق رسائل
ع��دي��دة ف��ي ك � ّل ات �ج��اه ،ان ال اح��د يستطيع ان يؤثر
على ق��رار مجموعات إرهابية تحت مس ّميات فيلق
ال �ش��ام وح��رك��ة ال��زن �ك��ي وال �ج �ب �ه��ة ال �ش��ام �ي��ة وجند
األقصى والحزب التركستاني ،والذي تشكل جيش
الفتح الذي ُت َع ّد جبهة النصرة ركنه األساسي .هذه
الرسائل تح ّولت إلى صفعة قوية للواليات المتحدة
واالتفاق الروسي ،الذي كان يعمل في اتجاه ،والدول
الداعمة للمسلحين وب��ال��ذات السعودية وتركيا في
اتجاه آخ��ر .خيبة وصلت الى ح ّد ال��ر ّد الخجول من
ق�ب��ل اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ف��أث�ن��اء التحضير لالتفاق
وال�م�ف��اوض��ات ألج�ل��ه ،كانت تركيا تجتمع م��ع قادة
الحزب التركستاني وتنظيم جند األقصى ،وتخطط
ل�ل�ه�ج��وم ع �ل��ى خ ��ان ط��وم��ان وال ��وص ��ول ال ��ى قرى
الحاضر والبنجيرة وب��رن��ة ،وال�ه��دف قطع الطريق
على القوات للوصول الى اوتستراد دمشق ـــ حلب.
المخطط وصل الى استهداف قريتي الفوعة وكفريا
المحاصرتين ف��ي ري��ف إدل ��ب ال�ش�م��ال��ي والهجوم
عليهما.
م��ا ك��ان ي ��دور ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ح��ول ال�ه��دن��ة في
حلب ،كان ُيعمل على عكسه في الخفاء ،حيث تشير
ال�م�ع�ل��وم��ات انّ ال�س�ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا ،ق��ام�ت��ا بإدخال
مجموعات إره��اب�ي��ة ك��ان��ت ق��ادم��ة م��ن تركمانستان
وص ��ل ع��دده��م  1300م �ق��ات��ل ،ح �ي��ث دخ��ل��وا الى
األراض� ��ي ال�ت��رك�ي��ة ب�ت��اري��خ  ،2016-5-4بالطبع

ت�ح��ت إش���راف وتنسيق ال �م �خ��اب��رات ال�ت��رك�ي��ة .هذه
المجموعات هي بقيادة اإلره��اب��ي المطلوب دولياً،
وي��دع��ى ظ��اه��ر ح �س �ن��وف ،ال ��ذي ل��ه ب ��اع ط��وي��ل في
التخطيط وتنفيذ العمليات اإلرهابية في الشيشان
وسواها ،حيث ت ّم نقله هو ومجموعته عبر الطائرات
السعودية الى تركيا ،مز ّودين بدفعة اسلحة جديدة
باإلضافة ال��ى مليوني دوالر ،وتؤكد المصادر ان
تلك المجموعات دخلت الى سورية عبر بوابة مخيم
الالجئين السوريين الواقع بين ريف إدلب والحدود
التركية ،وذلك بتاريخ  .2016-5-6ويمتاز هؤالء
اإلره��اب �ي��ون بالتدريب ال�ع��ال��ي ال��ذي تلقوه على يد
ال �م �خ��اب��رات االم �ي��رك �ي��ة ق�ب��ل وص��ول �ه��م ال��ى تركيا،
والهدف الواضح هو إعادة خلط االوراق العسكرية
في محيط حلب وريفها.
المحسيني بعد وص��ول تلك المجموعات ،كلف
احد قادته ويدعى معاوية االنصاري بالتنسيق مع
المجموعات الجديدة وإيصالها الى نقاط التحشيد
في التحضير للهجوم.
ومع الترقب المحيط بالحرب الفاصلة المنتظرة
في حلب شمال سورية والتي تشكل تركيا مح ّركها
األول والسعودية مم ّولها الرئيسي ،يبقى الكالم
الفصل والصوت األعلى لضربات الجيش السوري
وح�ل�ف��ائ��ه ب�ع��د إف �ش��ال مخطط ه��ذا ال�ه�ج��وم وحشر
«جبهة النصرة» واعوانها تحت مرمى نيران الجيش
في خان طومان ومحيطها.

درع «الناتو» ال�صاروخي في �أوروبا يدخل الخدمة الفعلية للمرة الأولى

قالت مصادر
إعالمية روسية ،إنّ
الرئيس الروسي
فالديمير بوتين
ُيجري إعادة تقييم
شاملة لألداء الروسي
في سورية على
المسارين الدبلوماسي
والعسكري،
الستكشاف النقاط
التي أتاحت اإليحاء بأنّ
تركيا استعادت زمام
المبادرة ،وسيقوم
باتخاذ اإلجراءات
الفورية لمعالجتها،
خصوصا ً على مستوى
تعزيز وتعديل نوعية
وكمية الحضور
العسكري الروسي في
سورية ،وتشديد اللهجة
يخص تركيا
في ما
ّ
والجماعات التي تقوم
برعايتها.

الكرملين :ت�شغيل الدرع يهدد �أمن رو�سيا وم�صالحها

البرلمان البرازيلي
يُق�صي رو�سيف
عن الحكم

أعل ّنت واشنطن أمس تفعيلها الدرع الصاروخية في شرق
أوروبا في قاعدة ديفيسيلو برومانيا ،وهو ما اعتبرته موسكو
تهديدا ً لالستقرار االستراتيجي في القارة.
ووصف ميخائيل أوليانوف ،مدير قسم شؤون عدم االنتشار
والرقابة على األسلحة في وزارة الخارجية الروسية ،تشغيل
ال��درع األميركية في أوروب��ا باألمر الضار والخاطئ من حيث
أن��ه يهدد االستقرار االستراتيجي في المنطقة وأم��ن روسيا
ومصالحها.
وقال «من دواع��ي القلق أيضا أن أنظمة إطالق الصواريخ
العامودية (مارك )41 -التي تم نشرها في األراضي الرومانية،
استخدمت سابقا إلطالق الصواريخ المتوسطة المدى من سفن
أميركية عسكرية ،ما يعني أنّ هذ ِه النظم قادرة على إطالق
الصواريخ المجنحة وليس فقط الصواريخ المضادة».
وشدد الدبلوماسي الروسي على أنّ مثل هذا النشر يخالف
معاهدة إزالة الصورايخ القصيرة والمتوسطة المدى ،الموقعة
بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي في العام ،1987
في حين لم يستبعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس اإلتحاد
الروسي خروج موسكو من إتفاقية تقليص األسلحة الهجومية
اإلستراتيجية.
من جهته ،أكد الكرملين أنّ روسيا قامت باتخاذ اإلجراءات
الكفيلة بدرء الخطر الذي تشكله شبكة دفاعات حلف شمال
األطلسي الصاروخية.
وقال الناطق بلسان الرئاسة الروسية «دميتري بيسكوف»
للصحفيين ،أمس ،إن شبكة الدفاعات المضادة للصواريخ التي
تنشرها الواليات المتحدة األميركية وحلف شمال األطلسي
(ناتو) في أوروب��ا عند ح��دود روسيا تشكل خطرا ً على أمن
روسيا ،مؤكدا ً أ ّنه «يتم اتخاذ اإلج��راءات الكفيلة بالمحافظة
على أمن روسيا».
وفي السياق ،اعتبرت السفارة األميركية رد روسيا على
تشغيل ال���درع «ت��ه��دي��داً» ،ف��ق��ال وي��ل ستيفنس ،المتحدث
الرسمي باسم السفارة لدى موسكو ،إنّ الصواريخ الهجومية
لن تستخدم في تلك النظم «لن يتم نشر الصواريخ الهجومية
في هذه المنظومات والصواريخ االعتراضية ولن يتم تزويدها
ب��رؤوس حربية متفجرة» .ه��ذا و ش��ارك فرانك روز ،مساعد
وزير الخارجية األميركي ،أمس ،في مراسم تأكيد االستعداد
التشغيلي لنظام «أيجيس» المضاد للصواريخ ،في قاعدة
ديفيسيلو الجوية جنوب رومانيا ،وسيتجه روز بعد ذلك إلى
بولندا ليحضر ،الجمعة  13أيار ،احتفاال ً بمناسبة وضع حجر
األساس لبناء المنشأ الثاني من منظومة «أيجيس بالقرب من
بلدة ريدزيكوفو شمال بولندا والذي سيدخل حيز الخدمة في

ص ّوت مجلس الشيوخ البرازيلي
ب��األغ��ل��ب��ي��ة ،أم���س ،ل��ص��ال��ح وق��ف
الرئيسة ديلما روسيف عن العمل
لمدة  180يوما بموافقة  55عضوا
من أصل  ،81و معارضة  ،22إضافة
إلخضاعها لمحاكمة بتهمة التقصير،
ع��ل��ى أن ت��ذه��ب السلطة لنائبها
م��ي��ش��ال ت��ام��ر ب��ع��د ب���دء إج���راءات
إقالتها في مجلس الشيوخ.
وستلقي أول ام��رأة تم انتخابها
رئيسة للبرازيل عام  ،2010خطابا ً
ق��ب��ل ً
أن ت��غ��ادر ال��ق��ص��ر ال��رئ��اس��ي
وت��ل��ت��ق��ي أن��ص��اره��ا ح��س��ب مكتب
اإلع�لام لحزب العمال ،ال��ذي دعّ ��ا
نوابه وناشطيه إلى التجمع أمام
قصر الرئاسة تحت شعار «لن نقبل
بحكومة غير شرعية».
إل��ى ذل���ك ،ي��ط��وي أك��ب��ر بلد في
أميركا الالتينية صفحة  13عاما ً من
حكم حزب العمال البرازيلي الذي
بدأ في  2003مع انتخاب الرئيس
ل��وي��س اي��ن��اس��ي��و ل���وال دا سيلفا
الذي شهدت البالد في عهده طفرة
اقتصادية واجتماعية مطلع األلفية
الثالثة.
وفي وقتٍ سابق ،رفضت المحكمة
الفدرالية العليا في البرازيل الطعن
ال��ذي قدمته الحكومة بشأن إقالة
روسيف.
وقال متحدث باسم المحكمة  ،إنّ
القاضي تيوري زافاسكي «رفض
طلب تعليق اآلل��ي��ة» ال��ذي قدمته
م��س��اء ال��ث�لاث��اء هيئة ال��دف��اع عن
الرئيسة اليسارية.
وش��ك��ل ه���ذا ال��ط��ع��ن ال��ف��رص��ة
األخ��ي��رة للرئيسة للحيلولة دون
المضي في اإلجراء البرلماني ،الذي
صادق عليه مجلس النواب بغالبية
كبيرة ( 367صوتا مقابل  )146في
السابع عشر من نيسان الماضي.

العام .2018
وقال ستيفنس «إن منظومة الدرع الصاروخية التي ننشرها
في أوروبا ال تستهدف روسيا ولن تقوض قدراتها االستراتيجية.
من ناحية الجغرافيا والفيزياء ،من المستحيل إسقاط صاروخ
روسي عابر للقارات من أماكن في بولندا أو رومانيا وروسيا تدرك
األمر .وقد أبلغنا الجانب الروسي بذلك في أوقات ومستويات
مختلفة .أما التهديدات الروسية للحليفين (للواليات المتحدة
وحلف الناتو) بسبب دعمهما لمنظومة الدرع الصاروخية غير
مقبولة وغير مسؤولة».
هذا و كانت وزيرة الدفاع الجورجية تينا خيداشيلي أعلنت
أول من أمس ،بأن الوحدة الرسمية األولى لقوات الردع التابعة
لحلف األطلسي ستصل إلى جورجيا بعد االنتهاء من التدريبات
العسكرية األميركية -الجورجية «نوبل بارتنير»2016 -

الشريك الجدير التي انطلقت في تبيليسي منذ يومين.
وقالت خيداشيلي «بعد االنتهاء من هذه التدريبات ،سيظهر
في جورجيا وألول مرة وحدة رسمية لقوات ردع تابعة للناتو.
أول وحدة جورجية للناتو تحمل شعار الحلف العسكري»،
وأضافت «تعد هذه التدريبات أكبر وأوس��ع التدريبات التي
أجريت في جورجيا ،وهذه أول حالة يتم فيها إحضار تقنيات
عسكرية ودبابات أميركية».
وبحسب الوزيرة فإ ّنه ظهر لدى العسكريين الجورجيين،
إمكانية الحصول على خبرة مهنية الس��ت��خ��دام التقنيات
العسكرية الموجودة لدى «الناتو» ،مشيرة إلى أن جورجيا
ستدخل بالتأكيد في في الحلف ،مثل ليتوانيا والتفيا وألبانيا
والجبل األسود ،وأهم نتائج هذه التدريبات هو تشكيل وحدة
خاصة للحلف في البالد.

بوزقر :تركيا نفذت  72معياراً مطلوب ًا في ما يتعلق باالتفاق مع االتحاد الأوروبي

�أوروبا ..ا�ستعدادات لإعفاء الأتراك من الت�أ�شيرات
قال وزير شؤون االتحاد األوروبي التركي فولكان بوزقر أمس
إنّ تركيا نفذت  72معيارا ً مطلوبا ً للوفاء بالتزامات اتفاق يسمح
لألتراك بدخول االتحاد األوروبي دون تأشيرة دخول ،مؤكدا ً أنه
لن يكون مقبوال ً لتركيا تأجيل االتفاق.
وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي في ستراسبورغ إنّ
خطوة تركيا التالية ستتقرر بما يتمشى مع توجيهات الرئيس
رجب طيب إردوغان.
في غضونِ ذلك ،بدّأ خبراء مجلس االتحاد األوروبي بإعداد
القاعدة القانونية الضرورية إلعفاء المواطنين األتراك الراغبين
في زيارة األراضي األوروبية من تأشيرات الدخول.
ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر في مجلس االتحاد
األوروبي قوله « بدأ خبراء األربعاء العمل القانوني الضروري

بشأن اقتراح المفوضية األوروبية (حول إلغاء تأشيرات الدخول
لألتراك)».
وبدأ هذا العمل التحضيري الذي أُعلن عنه أمس ،رغم قرار
البرلمان األوروب���ي ي��وم األرب��ع��اء تعليق بحث مسالة إلغاء
التأشيرات لمواطني تركيا.
وقالت إحدى أعضاء البرلمان عن هولندا «يوديت سيبيل «إن
رئيس البرلمان األوروبي مارثن شولتس «قال إننا سنبدأ مناقشة
هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كافة الشروط الـ.»72
يُذكر أنّ إلغاء التأشيرات بين تركيا واالتحاد األوروب��ي هو
جزء من االتفاق الذي توصلت إليه أنقرة ودول االتحاد بشأن
إي��واء الالجئين .وعلى تركيا تنفيذ  72شرطا ً طرحها االتحاد
األوروبي.

وفي وقت سابق كشفت مصادر في المفوضية األوروبية أن
السلطات التركية لم ُتلب حتى اآلن  5من الشروط الـ ،72بما في
ذلك اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد اإلداري ،وبدء المفاوضات
حول عقد اتفاق عملياتي مع الشرطة األوروبية ،والتوصل إلى
اتفاق حول التعاون في مجال القضاء مع جميع الدول األوروبية،
وتعديل القواعد الداخلية التركية الخاصة بحماية البيانات
بمراعاة معايير االتحاد األوروبي ،ومراجعة القوانين الخاصة
بمحاربة اإلرهاب.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموقف األوروبي
بشدة ،وأعلن أنّ أنقرة ال تنوي تعديل قوانينها لمحاربة اإلرهاب،
لكنه أعرب عن أمله في حل كافة المسائل المتعلقة بإعفاء األتراك
من تأشيرات الدخول إلى االتحاد األوروبي.

ال�شرطة االتحادية :ع�شرات الإرهابيين ربما دخلوا �ألمانيا ب�صفة الجئين
أعلنّ المكتب االتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا ()BKA
عن وج��ود مئات األدل��ة ،التي تشير إلى أنّ عناصر من تنظيم
«داعش» اإلرهابي دخلوا إلى البالد بصفة الجئين.
مؤكدا ً أنه بصدد إجراء تحقيقات رسمية في أربعين حالة،
وأوضح الـ BKAفي تصريح إلى صحيفة «نويه أوسنابروكر
تسايتونغ» األلمانية ،بأن هناك نحو  370مؤشرا ً على وجود
إرهابيين من «داعش» ،تسللوا إلى ألمانيا بين صفوف الالجئين،
الذين تجاوز عددهم مليون الجئ ،وصل معظمهم في عام .2015
ويُمثل ذلك زيادة حادة في عدد التحذيرات التي تلقتها الشرطة
األلمانية في أوائل كانون الثاني من هذا العام ،والتي بلغ عددها
 213تحذيراً ،إضافة إلى إجرائها  18تحقيقا.
في هذا الشأن ،قال رئيس الـ BKAهانس-جورج ماسين
في مؤتمر صحافي «ال أفشي سرا ً إذا قلتُ إنني أشعر بالقلق إزاء
ارتفاع أعداد المهاجرين ،الذين ال نعرف هويتهم على وجه اليقين،
بسبب دخولهم بجوازات سفر غير صالحة».
الجدّير بالذكر أنّ  60في المئة من الوافدين الجدد في األشهر
األخيرة ،وصلوا إلى ألمانيا من دون ج��وازات سفر أو هويات

شخصية .من جانبها ،قالت المتحدثة باسم الـ« BKAيمتلك
المسؤولون األمنيون في ألمانيا مؤشرات ُتشير إلى أن أعضاء
وأنصار المنظمات اإلرهابية ،يتم تهريبهم مع الالجئين بطريقة
هادفة ومنظمة من أجل شن هجمات في ألمانيا».
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» األمريكية ،فإن
الهجمات اإلرهابية األخيرة في باريس وبروكسل ،والتي شارك
فيها إرهابيون ادعوا أنهم الجئون ،زادت من مخاوف األلمان على
نطاق واسع بسبب الهجرة غير الخاضعة للرقابة.
فعلى سبيل المثال ،هناك أدلة دامغة على أن اإلرهابي صالح
عبد ال��س�لام ،أح��د منفذي هجمات باريس وال��ذي يُعتقد أنه
المشتبه به الوحيد الذي بقي على قيد الحياة ،جاء إلى مدينة
«أولم األلمانية الجنوبية» في تشرين األول من العام الماضي،
لمرافقة ثالثة مسلحين مجهولين دخلوا إلى أوروبا مع الالجئين
وذهب بهم إلى فرنسا .لذلكُ ،تظهر استطالعات الرأي أنّ مخاوف
األلمان تتزايد من احتمال حدوث هجوم إرهابي كبير قد ُتخطط
لها خاليا نائمة ،دخلت إلى البالد بفضل سياسة الباب المفتوحة
لالجئين التي تبنتها المستشارة أنغيال ميركل سابقاً.

في ه��ذا الصدد ،أ َّك��د فولغانغ بوسباخ ،النائب البرلماني
والخبير في الشؤون األمنية الداخلية لدى «الحزب المسيحي
الديمقراطي» ( ،)CDUأنّ الخطر اإلرهابي «كبير وكبير جدا».
في المقابل ،أع��رب المتحدث باسم «ح��زب اليسار» المؤيد
لسياسة الباب المفتوح لالجئين ،عن مخاوفه من أنّ ُتج َّر احتمالية
وجود عناصر تابعين لتنظيم «داعش» بين الالجئين من سوريا
والعراق ،الالجئين إلى دائرة االتهام الجماعي ووضعهم جميعا
في خانة اإلرهاب.
هذا ،ويأتي توقيت هذه التقارير في حين تعاني المستشارة
ميركل هبوطا ً حادا ً في شعبيتها .ففي استطالع أجرته مؤسسة
«أنسا» الستطالعات الرأي بطلب من مجلة «سيسيرو» األلمانية
ه��ذا األس��ب��وع ،أع��رب الشعب األلماني عن معارضت ِه الكبيرة
لبقاء المستشارة األلمانية في منصبها لوالية رابعة .ووفقا ً لهذا
االستطالع ،فإن  64%من األلمان يعارضون انتخاب ميركل في
والية رابعة ،في انتخابات العام المقبل ،وذلك مؤشر على أنّ
تعاملها السابق مع أزمة الالجئين ال يزال يؤثر على شعبيتها
ويهدد مستقبلها السياسي.

رئي�س بلدية
لندن :ل�ست
قائداً م�سلم ًا
ق���ال رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ل��ن��دن
الجديد العمالي ص��ادق خان،
أ ّنه ليس «قائدا ً مسلما ً وال هو
م��ت��ح��دث ب��اس��م المسلمين»
مؤكدا ً أ ّن��ه يتكلم باسم جميع
اللندنيين.
ّ
وأض������اف خ��ل�ال ت��ص��ري��ح
صحفي ف��ي مقر بلدية لندن
«ما أظهرته انتخابات الخميس
ه��و أ ّن��ه م��ن الممكن أنّ يكون
شخصا ً م��ا مسلما ً وغ��رب��ي�اً.
فالقيم الغربية ت��ت��واف��ق مع
اإلس�لام»».ول��ن��ك��ن واضحين
لستُ قائدا ً مسلما ً أو متحدثا ً
ب��اس��م المسلمين ،أن��ا رئيس
ُ
وأتحدث بصفتي
بلدية لندن»
هذه باسم كل اللندنيين».
وبخصوص االستفتاء حول
عضوية بريطانيا في االتحاد
االوروب�����ي ال��م��رت��ق��ب ف��ي 23
حزيران ،قال صادق خان الذي
ق��دم نفسه على أ ّن���ه «رئيس
البلدية األكثر تشجيعا ً لألعمال
التي شهدتها المدينة ،وإن��ه
من المهم للندن أنّ تبقى ضمن
االتحاد األوروب���ي» ،مؤكدا ً أنّ
ح��وال��ى نصف مليون وظيفة
ت��ع��ت��م��د ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر على
االنتماء لالتحاد األوروبي.
وقال خان إن «هذا الموضوع
سيكون األكثر أهمية للمدينة
في األسابيع المقبلة ،مشيرا ً
إلى أنه يعتزم القيام بحملة من
أجل بقاء البالد ضمن االتحاد
األوروبي.

